


instagram.com/banheiristas
youtube.com/banheiristas

Criado em 2016 pelos irmãos Caio Lo e Vitor Lo, o Banheiristas produz entretenimento por meio do futebol, com muito 
bom humor e enaltecendo sentimentos como a amizade, a parceria e a alegria. Afinal, estamos falando da paixão nacio-

nal, a qual motiva pessoas de todas as idades. 

Famosos por seus desafios e quadros de humor - que incluem até paródias - o Banheiristas conta com os irmãos Caio e 
Vitor, além de participações especiais de amigos pessoais dos youtubers, que já se tornaram queridos pela audiência. 
Impactando desde crianças e adolescentes até um público mais maduro, o canal se mostra versátil e fonte de diverti-

mento para a família toda.

BANHEIRISTAS



PÚBLICO

Fem. 31.1%
Masc.68.9%

Gênero

Futebol
Esporte
Desafios
Humor
Paródias

Interesses

65+ 2.3%
55-64 3.5%
45-54 8.7%
35-44 23.7%
25-34 23.9%
18-24 31.3%
13-17 6.6%

Idade*

*muitos fãs que fazem parte do canal Banhei-
ristas usam a conta do YouTube dos pais para 
assistir o conteúdo, por serem mais jovens. Com 
isso, além de impactar a criança, o canal acaba 
impactando também a família.

Japão 0.1%
Angola 0.1%
USA 0.2%

Portugal 2.8%
Brasil 93.1%

Local

instagram.com/banheiristas
youtube.com/banheiristas

PÚBLICOPÚBLICO



Além dos já tradicionais desafios no canal, o Banheiristas conta com quadros fixos

que são muito amados pelo público.

Conheça cada um deles: 

QUADROS



EU DUVIDOEU DUVIDOEU DUVIDO
bit.ly/BanEuDuvido

Média de likes: 50 mil Média de views: 500 mil 

"Eu Duvido" é um quadro no qual os Banheiristas se interca-
lam em uma sequência de pequenos e divertidos desafios 
de futebol propostos por eles mesmos.



TIPOS DE JOGADORESTIPOS DE JOGADORESTIPOS DE JOGADORES
bit.ly/BanTiposDeJogadores

Média de likes: 65 mil Média de views: 1 milhão

"Tipos de Jogadores" é um quadro humorístico do canal, que 
satiriza as características de diferentes pessoas em jogos de 
futebol, sejam elas amadoras ou profissionais.



BOMBA OU CASTIGOBOMBA OU CASTIGOBOMBA OU CASTIGO
bit.ly/BanBombaOuCastigo

Média de likes: 80 mil 

Média de views: 530 mil 

"Bomba ou Castigo" é um game similar ao jogo "verdade ou consequência". 

Nele, os Banheiristas se dividem em duas equipes, podendo conter convida-

dos ou não, e rodam uma roleta com duas opções: pergunta ou desafio. A 

equipe que perder, roda a segunda roleta, com as opções bomba ou castigo.  

O quadro é o de maior audiência no canal, superando a média de views e 

engajamento em cerca de 40%. Além disso, por ter uma duração maior do 

que os demais vídeos do canal, o quadro apresenta maior retenção da audi-

ência, beneficiando o tempo de exposição de marcas.



CAIO LO

Caio Lo é co-criador do canal Banheiristas e apaixonado 
por futebol. Conhecido pelo público por mandar bem 
dentro de campo, cria conteúdo em suas mídias sociais 
sobre esporte, lifestyle e humor. Seu público engloba es-
pecialmente crianças, adolescentes e jovens adultos.
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1.3 milhões
de impressões

207 mil
de alcance

532 mil
seguidores no Instagram



VITOR LO

Vitor Lo é co-criador do canal Banheiristas e apaixonado 
por futebol e estilo. Em suas mídias sociais, cria conteúdo 
sobre sobre esporte, moda, lifestyle, bastidores do canal 
e humor. Seu público engloba especialmente crianças, 

adolescentes e jovens adultos.
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8.1 milhões
de impressões

531.7 mil
de alcance

764 mil
seguidores no Instagram



BANHEIRISTAS

https://www.youtube.com/banheiristas

O Banheiristas é um canal sobre futebol criado pelos 
irmãos Caio Lo e Vitor Lo, que compartilham sua paixão 
por meio de desafios, quadros de humor, resenhas, testes 
e unboxings de produtos esportivos. Com viés familiar, o 
canal se propõe a produzir entretenimento para crianças, 
adolescentes e adultos de maneira criativa e conectada 

às novidades da internet e do mundo.
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549 milhões
de visualizações

3 milhões
de inscritos no YouTube

322 mil
seguidores no Instagram



www.grupoepic.com.br
    Comercial: (21) 98116-7834
comercial@grupoepic.com.br

CURTIU A IDEIA?
FALE COM A GENTE!


